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De Zangertjes van Volendam is een vierstemmig koor waarbij de sopraan en alt partijen door 
de jeugd worden gezongen en de tenor en bas partijen door de mannen. Een dergelijke 

samenstelling van een koor is wereldwijd uniek te noemen. Kijk maar op bijvoorbeeld 
YouTube en je zult het zien. Wat het koor naast de bijzondere samenstelling nog meer 

onderscheidt is dat ze in prachtige Volendammer kostuums zingen. Niet elke zanger is 
gecharmeerd van het pak maar juist door dit pak is het koor anders dan andere en wordt het 
ook gevraagd bij bijzondere gelegenheden, zoals SAIL. Als je aan ouders, die vroeger ook 

hebben gezongen, vraagt wat ze nou zo leuk vonden aan het koor van Meester Beumer, dan 
zal men veelal te horen krijgen dat ze op zulke bijzondere locaties zijn geweest. De sfeer 

onderling en de gezelligheid in het koorhuis. Dit alles was waarschijnlijk niet mogelijk als het 
koor zich niet op unieke wijze weet te presenteren in kostuum. Oubollig? Nee, zeker niet, het 
is het visitekaartje van Volendam met een groot muziekstempel want zangtalent heeft dit 

dorp zeker. 
  

 
Op 9 oktober was het alweer 8 
jaar geleden dat meester Evert 

Beumer, is overleden. Hij wordt 
nog vaak gemist maar er wordt 

hard gewerkt door alle  
koorleden, dirigente, repetitoren, 
bestuursleden, schoonmakers,  

krantenophalers en alle andere 
vrijwilligers. Met zijn allen zetten 

we het koor in zijn 
nagedachtenis voort. Daar mag 
iedereen best trots op zijn en 

van bovenaf kijkt hij vast 
stiekem mee. 

De mannen van het koor zijn voor hun jaarlijkse uitje 

in het weekend van 10 oktober naar Den Bosch 
geweest. Het was gezellig, inspannend en 

ontspannend ondanks dat het voorspelde zonnetje ze 
in de steek liet. Op zaterdag hebben ze een solextoer 
gemaakt in de buurt van Valkenswaard, het leek wel 

een scene uit “daar komen de schutters”, de foto’s 
spreken voor zich. ‘s Middags maakte ze onder leiding 

van een gids een interessante stadswandeling, 
waarna ze zich culinair lieten verwennen in een van 
de vele gezellige restaurantjes. De volgende morgen 

vroeg op, er stond namelijk een vaartocht op de 
Binnendieze gepland, een historische route onder en 

langs de historische binnenstad. Een bezoek aan de 
Sint Jan mocht natuurlijk niet ontbreken, alwaar ze 
nog samen het openingslied hebben gezongen, je 

bent en blijft natuurlijk lid van een koor! 

 De jeugdsponsoractie is inmiddels afgelopen en het koor heeft er alles aan gedaan om zoveel 

mogelijk sponsormuntjes binnen te halen. Op 10 oktober mochten de alten en sopranen van 
het grote koor hun kunsten laten horen in het Havenhof. Met Frank Keijzer op het  keyboard 

was het prachtig om de volgende liederen te horen: Tulpen uit Amsterdam, Cantate canticum 
novum, Bridge over troubled water, Carol of the children, The lion sleeps tonight en 
tenslotte Volendam jij bent de parel. Een daverend applaus volgde. Dit optreden werd 

voorafgegaan door een workshop gegeven door Juliette, de workshop is afkomstig van het 
Guild Hall voor drama en muziek uit Londen. Hierin leerden de kinderen om zich, aan de hand 

van kaarten uit een kaartspel, in te voelen en te snappen hoe hun positie en houding in het 
koor is. “Want als harten koning voel je je heel anders dan een schoppen twee.” 
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Op woensdag 7 oktober was de beurt aan de Benjamins en Aspiranten om te zingen bij Deen 

in het Havenhof. De kinderen zongen onder begeleiding van Barbara Koning en Marian 
Runderkamp de volgende leuke liedjes: Welles Nietes, Naar de speeltuin, Sing sing, My 

bonny, Rhythm of life en Tulpen uit Amsterdam. Uiteraard met Frank Keijzer als begeleider op 
het keyboard. Er was veel publiek aanwezig. Een aantal kinderen stond zelfs op de band van 
de kassa dus niemand kon meer om het koor heen. Bedrijfsleider Dave van Beek bedankte de 

kinderen met een flesje drinken en een zakje chips.  

Op 14 oktober was er weer een bijzondere dag voor de Benjamins en Aspiranten. Een week 
voor de herfstvakantie is het vaste knutselmiddag. Er werd dit jaar een herfstmemory 
gemaakt, er moest dus volop geknipt, geplakt en gekleurd worden. Gelukkig was er volop 

hulp en hebben de kinderen genoten. En nu de herfstvakantie voorbij is beginnen de kleintjes 
ook met het repeteren van het kerstrepertoire. Veel succes.  

Agenda voor de komende weken 

- Dinsdag, donderdag en vrijdag repetitie om 18.30 uur 
- Woensdagmiddag Benjamins en Aspiranten repetitie om 14.00 uur 

  
- Vrijdag 6 november, bijeenkomst vrijwilligers oud-papier 17.00 uur in het koorhuis  

- Zaterdag 7 november, mis Mariakerk om 19.00 uur 
- Zaterdag 21 november, mis Vincentiuskerk om 19.00 uur 
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